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Parlarem de... 

• Llegir avui 

• Com ho tenim a casa nostra? 

• Per què un Club de Lectura (CL) a l'escola? 

• Tipus de CL 

• Què podem llegir? 

• El procés 

• El paper del mestre 

• La conversa literària 

 



Un concepte de lectura 
vinculat a un projecte de vida 



Un concepte de lectura 
vinculat a un projecte de vida 



Ser competent llegint... 

Comprendre i emprar els textos escrits i 
reflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir 
els objectius propis, desenvolupar el 
coneixement i el potencial de cadascú i 
participar en la societat.  
 
(PISA, 2009) 

 



Què fan els lectors implicats? 
PISA 2009 

 
• Tenen interessos definits. 

• Tenen temes de lectura preferits. 

• Llegeixen per iniciativa pròpia. 

• Llegeixen molt i amb freqüència. 

• Llegeixen textos impresos i electrònics, 
variats. 

• Tenen una xarxa social per compartir. 
 



Factors com el plaer per la lectura i 
la diversitat de materials de lectura 
tenen relació amb el rendiment en 
comprensió lectora dels 
estudiants: valors més alts d’aquest 
índex es corresponen amb valors 
més alts de puntuació (...) 

FERRER, F.  Pisa 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya. Fundació Bofill 



Sap llegir  
 

 

Sap llegir per 

aprendre 
 

 

Llegeix per gust 

 I. SOLÉ 



Seguim... 

• Llegir avui 

• Com ho tenim a casa nostra? 

• Per què un Club de Lectura (CL) a l'escola? 

• Tipus de CL 

• Què podem llegir? 

• El procés 

• El paper del mestre 

• La conversa literària 

 



lector lectora  

1 2 m. i f. [LC] [BB] Persona que llegeix pel seu 

compte alguna obra.  

http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=lector&operEntrada=0 



 
Font de dades: any natural 2012 (gener a desembre de 2012)  

Estudi: el consum de llibres a Catalunya el 2012. 
 Dades del Baròmetre de la comunicació i la cultura. 

http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/Informe_consum_llibres2012.pdf 

Població de Catalunya de + de 14 anys 



Evolució del consum de llibres entre 2007 i 2012 



Hàbits de lectura dels infants i joves de Catalunya 
(Consell del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, 2010) 

 

• A final de primària els nens i nenes (75%) declaren que els 
agrada la lectura. A l’ESO copien el model adult i l’hàbit lector 
decreix.  

• Nenes i noies (68,6%) acostumen a recomanar-se llibres i 
continuen sent més lectores que nens i nois (54,2%). 

• Un alt percentatge de nens i nenes (73,2%) consideren que els 
seus mestres els aconsellen bons llibres. 

• Millora la implicació dels pares en la lectura dels seus fills. 
Destaca el paper de la família en la recomanació i l’obsequi de 
llibres (73,6%) 

 

 

 



El plaer és una precondició 
important per esdevenir un lector 
efectiu. Així, per reforçar el 
rendiment en lectura, les escoles 
poden tant instruir en tècniques 
lectores com fomentar l’interès per 
la lectura. 

Traduït del document  PISA 2009 at a Glance, a: 
FERRER, F.  Pisa 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya. Fundació Bofill 



Seguim... 

• Llegir avui 

• Com ho tenim a casa nostra? 
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“Què es fa a les aules (ESO) després de llegir?” 

MOYA, J. Llegir per aprendre:una proposta 
per treballar les lectures a l'ESO. UAB (2005) 



“Què es fa a les aules (ESO) després de llegir?” 

 
 
 
 
 Control escrit: 64% 



“Què us agradaria fer, després de llegir?” 

La menys triada 



Què fan vostès, després de llegir  
un llibre que els ha agradat? 

http://booksidetable.wordpress.com/2011/09/05/a-sleep-and-a-forgetting/ 



El deixen a algú... 

http://learningcenter.essec.fr/sites/default/files/image_page/peb.jpg 



El recomanen, el comparteixen... 

http://www.quellegeixes.cat/ 



Probablement, busquen algú per parlar-ne. 

http://elclubdelecturadesantaeulalia.wordpress.com/ 



Què és un Club de lectura? 

És un grup de persones que 
llegeixen al mateix temps un 
llibre. Cadascú ho fa a casa seva 
però en un dia i a una hora 
prefixats es reuneixen per 
comentar les pàgines avançades 
des de la trobada anterior. 
  

  

http://www.santperepescador.cat/taxonomy/term/2 





Un club de lectura permet compartir... 

• Idees 
• Coneixements sobre l'autor/a 
• Sentiments al voltant dels personatges i els fets 
• La ideologia que porta implícita 
• Els diferents punts de vista 
• La part que més ens ha copsat 
• Els fragments que ens han desagradat 
• Les dificultats de comprensió d'algun passatge 
• Les nostres connexions (amb altres obres i amb la 

nostra vida personal) 

 



http://www.nicboo.com/sites/default/files/field/imag
e/icebergs-peligro.jpg 

Ajuda a fer una lectura més profunda 
 



Permet enfrontar-se a llibres més 
“allunyats” 

 



Imatge: https://casadetomasa.files.wordpress.com/ 

Afavoreix la implicació en la lectura 
 i ajuda a crear lligams “lectors” 

 



La lectura compartida entre 
iguals genera entre els nois 
i noies la percepció de 
pertànyer a un grup de 
lectors, i permet 
intercanviar experiències i 
opinions sobre una pràctica 
comuna. 

Mònica Baró 

http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/575.pdf 

http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/575.pdf


Parlarem de... 

• Llegir avui 

• Com ho tenim a casa nostra? 
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Segons: 

 

• Els usuaris 

• El tipus de lectura 

• La llengua 

• Presencial o virtual 

• L’àmbit 

http://1.bp.blogspot.com/ 







Parlarem de... 

• Llegir avui 

• Com ho tenim a casa nostra? 

• Per què un Club de Lectura (CL) a l'escola? 

• Tipus de CL 

• Què podem llegir? 

• El procés 

• El paper del mestre 

• La conversa literària 

 



http://www.scoop.it/t/s 

Lectures a l’abast de tothom 
 

http://www.scoop.it/t/saber-llegir-llegir-per-aprendre-gust-per-llegir/p/2828644222/lo-que-inspiran-los-libros


Tenir en compte la varietat de gustos 
 i d’experiències de vida dels alumnes 
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• Incloure en un any 
diversitat de gèneres. 

• Tenir en compte autor, 
col·lecció, efemèrides, 
temàtica... 

• Algunes les han de 
poder oferir els 
membres del club. 

• Que el títol agradi al 
dinamitzador. 

Triar no és tasca senzilla... 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e76576c-4092-4959-a043-f28a3d70eddc/club_lectura.pdf 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e76576c-4092-4959-a043-f28a3d70eddc/club_lectura.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e76576c-4092-4959-a043-f28a3d70eddc/club_lectura.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e76576c-4092-4959-a043-f28a3d70eddc/club_lectura.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e76576c-4092-4959-a043-f28a3d70eddc/club_lectura.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e76576c-4092-4959-a043-f28a3d70eddc/club_lectura.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e76576c-4092-4959-a043-f28a3d70eddc/club_lectura.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e76576c-4092-4959-a043-f28a3d70eddc/club_lectura.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e76576c-4092-4959-a043-f28a3d70eddc/club_lectura.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e76576c-4092-4959-a043-f28a3d70eddc/club_lectura.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e76576c-4092-4959-a043-f28a3d70eddc/club_lectura.pdf








Parlarem de... 

• Llegir avui 

• Com ho tenim a casa nostra? 

• Per què un Club de Lectura (CL) a l'escola? 

• Tipus de CL 

• Què podem llegir? 

• El procés 

• El paper del mestre 

• La conversa literària 

 



1. Divulgar l’activitat i aconseguir membres. 



2. Triar el llibre i fixar els terminis i la freqüència de les trobades. 
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Trobada Fragment de lectura 

1a Pàg. 5 a 20 

2a Pàg. 21 a 40 

3a Pàg.41 a 55 

4a Pàg.57 a 75 

“Si vull, puc llegir més pàgines?” 



3. Consensuar les normes del club amb els seus membres. 



4. Engegar! 
Escola Orlandai 

http://www.scoop.it/t/saber-llegir-llegir-per-aprendre-gust-per-llegir/p/2828644222/lo-que-inspiran-los-libros


5. Difondre 
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6. Valorar 
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•Fer difusió del club. 

•Seleccionar les lectures i presentar les lectures. 

•Preparar les sessions: possibles preguntes. 

•Aportar elements de debat. 

•Animar a cercar altres lectures. 

•Conduir el diàleg i moderar-lo. 

•Crear un ambient de debat i de respecte de les 
opinions d’altri. 

•Mantenir l’interès per la lectura al llarg del procés. 

 

Funcions del moderador: 



El coordinador... 

• Observa i està a l'aguait de les reaccions dels 
lectors. 

• Actua com a mediador, no com a jutge. 

• És pacient i deixa parlar als membres sense 
interrompre o voler donar el seu parer. 

• Sap escoltar les opinions i les argumentacions. 

• Controla la situació i no deixa que la conversa 
derivi cap altres temes no relacionats. 

• Manté viu el caliu de la conversa i afavorir els llaços 
entre els membres del club. 
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Amb quin tipus de preguntes? 
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No es tracta de fer un examen oral 
 



Aidan Chambers 



L'enfocament Dime (Tell me) 
consisteix, bàsicament, a formular 

cert tipus de preguntes i a establir un 
veritable diàleg amb i entre els 

alumnes. 



• Preguntes bàsiques (centren el tema de la 
conversa). 

• Preguntes generals (aporten idees noves). 

• Preguntes especials (ajuden a descobrir les 
particularitats de cada llibre). 

 

Tres tipus de preguntes 

Caldria preparar-les per a cada sessió 



• Hi ha hagut alguna cosa que us hagi agradat 
d’aquest fragment? 

• Alguna cosa no us ha agradat? 
• Alguna cosa us ha desconcertat, l’heu 

trobada estranya? 
• Alguna cosa us ha costat de comprendre? 
• Heu trobat algun patró, alguna connexió? 

 

Preguntes bàsiques 



• Quan vau veure el llibre, abans de llegir-lo, què vau 
pensar? Ara que l’esteu llegint, és el que esperàveu?  

• Quan l'aneu llegint, podeu veure la història a la 
vostra imaginació? 

• En quant de temps creieu que transcorre aquest 
fragment?  

• Quantes històries heu trobat dins d’aquest 
fragment? 

• Alguna de les paraules o frases que utilitza no us ha 
agradat? 
 

Preguntes generals 



Primer fragment (pàg. 5 a 20) 

•Devien tenir bona relació en Guillem i el seu 
germà abans, o es devien barallar sovint? I 
ara, el deu trobar a faltar?  

•Diu “el silenci és diferent de tan buit”. Us 
imagineu què vol dir en Guillem? Us ha 
passat algun cop? 

•A en Guillem li agrada llegir. Prefereix 
comprar els llibres per poder-los rellegir 
després. I a vosaltres, us agrada llegir? Quin 
tipus de llibres us agraden? Teniu un llibre 
preferit? 

Preguntes especials 



Una conclusió, tres recomanacions 
 i un exemple... 



Són un recurs molt potent per implicar els 
alumnes en la lectura 

http://cdn1.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/10/girl-reading-book.jpg 



Imprescindibles! 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e76576c-4092-4959-a043-f28a3d70eddc/club_lectura.pdf


http://lacampanaeditorial.com/file/2013/11/club_wonder_guia_lectura.pdf 

http://lacampanaeditorial.com/file/2013/11/club_wonder_guia_lectura.pdf


Club de lectura de l’Escola de la Riba 

I ara... 



http://www.mexicanpictures.com/ 

Gràcies 

M. Badia 
Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics 

 
32a Setmana del Llibre en Català 


